
AES128
ENCRYPTION

Ideaal voor het beheer en de identificatie 
van voertuigen en mensen.

EENVOUD

Zekerheid

Veiligheid

U4GO is een reeks hoogwaardige UHF-lezers lezers van 865 tot 928 MHz. De lezers hebben een 
radiosignaal met AES128 encryptie. Het gamma biedt veilige langeafstandslezers aan geschikt voor 
parkeerterreinen, campussen, ziekenhuizen, magazijnen, ..

Vereenvoudigde programmering met behulp van het LCD-
scherm en de programmatieknoppen van de ontvanger.
Vlottere in- en uitgang met non-stop doorgang tot 50 km/u.

Compatibel met de toegangscontrolesystemen Atrium en Centaur voor een 
volledig beheer (uurroosters, verdiepingsniveaus, telfunctie, enz.)
Installatie binnen of buiten (IP65/-25° tot 80°C)
Keuze uit badges, stickers of afstandsbedieningen

De AES128 encryptie en de RF-module werken op 2 manieren:
• Standalone modus: beheer tot 7560 kaarten en 100 afstandsbedieningen
• Wiegand modus (26, 30 of 44 bit): de maximale capaciteit hangt af van het toegangscontrolesysteem

De toegang voor voertuigen 
beveiliging en vergemakkelijken.
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UHF-lezers

UHF-tags

 » ISO RFID kaart (kredietkaartformaat)
 » Ook beschikbaar in dubbele 

technologie (UHF + Mifare DESFire 
EV2 – CTU48EV2)

 » Verkocht per 10 stuks

 » Langeafstandslezer
 » Leesbereik tot 10m
 » Compatibel met Atrium, Centaur
 » Voertuigsnelheid tot 30 km/u *
 » 445 x 445 x 55mm

 » RFID tag voor op de voorruit
 » Flexibele sticker zonder batterij
 » Geschikt voor voertuigen met 

gemetalliseerde voorruiten
 » Ook beschikbaar in tamperproof versie 

(ATU48P)
 » Verkocht per 10 stuks

 » Langeafstandslezer
 » Leesbereik tot 6m
 » Compatibel met Atrium, Centaur
 » Voertuigsnelheid tot 30 km/u *
 » 235 x 235 x 57mm

 » RFID tag voor kentenkenplaathouder
 » Ontworpen voor tracking van 

voertuigen
 » Stof- en waterbestendig
 » Geschikt voor voertuigen met 

gemetalliseerde voorruiten
 » Verkocht per stuk

 » Paal voor U4GO antenne
 » Voorzien van gaten om kabels in weg 

te werken
 » Vierkante voet voor vloerbevestiging
 » Geschikt voor buitengebruik
 » Hoogte: 220 m
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